בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ִּכי ֵת ֵצא

תשע"ח

ֵמאאוֹ ְצרוֹ ﬨ ֱאמ ּו ִניםם

ּ ְפ ִניני ֵני ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

הוּב‘
’וְ ַאל ִתּ ְת ַע ָלּם‘ ִמ ֵ‘בּן ֲא ֶ
"א ִת ְר ֶאה ֶאת שׁוֹר ָא ִחי אוֹ ֶאת ֵשׂיוֹ נִ ָדּ ִחים וְ ִה ְת ַע ַלּ ְמ ָתּ
יבם ְל ָא ִחי) "כב א(
ֵמ ֶהם ָה ֵשׁב ְתּ ִשׁ ֵ
ַבּגְּ ָמ ָרא )ב“מ ל א( ָדּ ְרשׁוּ ֲחכָ ִמים ִמיִּ תּוּר ֵתּ ַבת ”וְ ִה ְת ַע ַלּ ְמ ָתּ“:
”פּ ָע ִמים ֶשׁ ַא ָתּה ִמ ְת ַע ֵלּםָ ...היָ ה זָ ֵקן וְ ֵאינָ הּ ְל ִפי כְּ בוֹדוֹ
ְ
וּל ַה ֲחזִ ָירהּ[ְ ...לכָ  נֶ ֱא ָמר ’וְ ִה ְת ַע ַלּ ְמ ָתּ
]ל ַט ֵפּל ַבּ ֲא ֵב ָדה זוֹ ְ
ְ
ֵמ ֶהם‘“.
יוֹדעוֹ כִּ י
ַפּ ַעם ִהזְ ַדּ ֵמּן ַר ֵבּנוּ ֲע ִק ָיבא ֵאיגֶ ר ְלוַ ְר ָשׁה ַה ִבּ ָירהְ ,וּב ְ
גּוֹרר ָבּהִּ ,בּ ֵקּשׁ ְל ַב ְקּרוֹ ְבּ ֵביתוֹ.
תוֹ.
רוֹבי ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ִמ ְת ֵ
ֶא ָחד ִמ ְקּ ֵ
אוֹתוֹ ָקרוֹב ָהיָ ה ִאישׁ ָפּשׁוּט וַ ֲהמוֹנִ י וְ ִה ְת ֵ
גוֹרר ְבּ ַביִ ת ָעללוּבב
וּמק ְֹר ֵבי ַר ֵבּנוּ ֶשׁ ָסּ ְברוּ כִּ י ֵאין זֶ ה ִמכְּ בוֹדוֹ ֶשׁל
ִבּ ְק ֵצה ָה ִעירְ ,
גְּ אוֹן ַהדּוֹר ָלסוּר ִל ְמעוֹנוֹ ֶשׁל ִאישׁ ָפּשׁוּט זֶ הִ ,בּ ְקּשׁוּ ְלמוֹנְ עוֹ
ִמכָּ .
ִמ ֶשּׁנּוֹכַ ח ַר ִבּי ֲע ִק ָיבא ֵאיגֶ ר ְבּכַ וָּ נַ ת ְמק ָֹר ָביוֵ ,הגִ יב ַבּ ֲח ִריפוּת:
ְ
וּמכָּ ָ דּ ְרשׁוּ
”לגַ ֵבּי ֲה ָשׁ ַבת ֲא ֵב ָדה נֶ ֱא ָמר ’וְ ִה ְת ַע ַלּ ְמ ָתּ‘ִ ,
ֲחכָ ִמים ֶשׁ ְלּ‘זָ ֵקן וְ ֵאינוֹ ְל ִפי כְּ בוֹדוֹ‘ ֻמ ָתּר ְל ִה ְת ַע ֵלּםַ ,א
’וּמ ְבּ ָשׂ ְר
רוֹבי ִמ ְשׁ ָפּ ָחה נֶ ֱא ָמר ִבּ ְמפ ָֹרשׁ )יְ ַשׁ ְעיָ הוּ נח ז(ִ :
ְלגַ ֵבּי ְק ֵ
וּמכָּ אן ֶשׁ ַאף ְל‘זָ ֵקן וְ ֵאינוֹ ְל ִפי כְּ בוֹדוֹ‘ ָאסוּר
א ִת ְת ַע ָלּם‘ִ ,
רוֹביו“.
ְל ִה ְת ַע ֵלּם ִמ ְקּ ָ
רוֹפ ִשׁיץ ֶאת ֶשׁ ָאנוּ
ַעל ִפּי יְ סוֹד זֶ ה ֵבּ ֵאר ַר ִבּי נַ ְפ ָתּ ִלי ֵמ ְ
ישׁי ֶשׁל ִפּיּוּט ’יְ ִדיד נֶ ֶפשׁ‘” :וָ ִתיק
שׁוֹר ִרים ַבּ ַבּיִ ת ַה ְשּׁ ִל ִ
ְמ ְ
חוּסה נָ א וְ ַאל
הוּב ...וְ ָ
חוּסה נָ א ַעל ֵבּן ֲא ֶ
יֶ ֱהמוּ נָ א ַר ֲח ֶמי וְ ָ
ִתּ ְת ַע ָלּם“; ַאף כִּ י ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְמכֻ נֶּ ה ’זָ ֵקן ָמ ֵלא ַר ֲח ִמים‘
ְ)מכִ ְיל ָתא ְבּ ַשׁ ַלּח ד( וְ ֵאין זֶ ה ְל ִפי כְּ בוֹדוֹ ְל ִהגָּ לוֹת ִבּ ְפנֵ י ְבּנֵ י ָא ָדם
חוּסה נָ א
קוּעים ַבּ ֲעווֹנוֹתְ ,בּכָ ל זֹאת ְמ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוּ” :וְ ָ
ַה ְשּׁ ִ
רוֹבים‘ ֵא ָליו כְּ ָבנִ יםֵ ,אין הוּא
הוּב .“וְ כֵ יוָ ן ֶשׁ ָאנוּ ְ’ק ִ
ַעל ֵבּן ֲא ֶ
זוֹהי
יָ כוֹל ְל ִה ְת ַע ֵלּם ִמ ֶמּנּוּ כְּ ִדין ’זָ ֵקן וְ ֵאינוֹ ְל ִפי כְּ בוֹדוֹ‘ ,וְ ִ
חוּסה נָ א וְ ַאל ִתּ ְת ַע ָלּם“.
מוֹס ִיפים” :וְ ָ
ַה ִסּ ָבּה ֶשׁ ָאנוּ ִ
’זְ ִמירוֹת ְל ַשׁ ָבּת – ֵהיכַ ל ַה ְתּ ִפ ָלּה‘ עמ‘ רצג

ְתּ ִפ ָלּה ְבּ ָלשׁוֹן ֶה ְח ֵל ִטית
”כִּ י יִ ָקּ ֵרא ַקן ִצפּוֹר ְל ָפנֶ י ...א ִת ַקּח ָה ֵאם ַעל ַה ָבּנִ ים“ )כב ו(

ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ְבּ ָרכוֹת )לג ב( ְמב ָֹאר כִּ י ַה ְמּ ַב ֵקּשׁ ַר ֲח ִמים ִמ ִלּ ְפנֵ י
לּוּח ַה ֵקּן
ה‘ְ ,בּ ַציְּ נוֹ ֶאת ִמ ַדּת ַר ֲח ָמיו ַה ִמּ ְת ַבּ ֵטּאת ְבּ ִמ ְצוַ ת ִשׁ ַ
יחת ַה ָבּנִ ים כְּ ֵדי ֶשֹּׁלא
ֶשׁ ִצּוָּ ה ְל ַשׁ ֵלּ ַח ֶאת ָה ֵאם ִל ְפנֵ י ְל ִק ַ
יוֹד ִעים
”מ ַשׁ ְתּ ִקין אוֹתוֹ“ ,כֵּ יוָ ן ֶשׁ ֵאינֶ נּוּ ְ
יח ָתםְ ,
ִתּ ְצ ַט ֵער ִבּ ְל ִק ָ
ֶשׁזּוֹ ַט ֲע ָמהּ ֶשׁל ִמ ְצוַ ת ִשׁ ַ
לּוּח ַה ֵקּן ,וְ ָע ֵלינוּ ְל ַקיְּ ָמהּ ַרק
עוֹלם.
ִמשּׁוּם ֶשׁכָּ  גָּ זַ ר ָע ֵלינוּ ַמ ְלכּוֹ ֶשׁל ָ
ְל ִפי ָה ָאמוּר יֵ שׁ ִל ְתמ ַֹהּ ַעל ְלשׁוֹן ַה ִמּ ְד ָרשׁ ְבּ ָפ ָר ָשׁ ֵתנוּ )דב“ר
ו א( ֶשׁ ִמּ ֶמּנּוּ ִמ ְשׁ ַתּ ֵמּ ַע ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּ ְמּשׁוּ ֲחכָ ִמים ַבּ ַטּ ַעם ָה ָאמוּר
לּוּח ַה ֵקּן” :וּכְ ֵשׁם ֶשׁנָּ ַתן ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
ַעל ִמ ְצוַ ת ִשׁ ַ
ַר ֲח ִמים ַעל ַה ְבּ ֵה ָמה כָּ  נִ ְת ַמ ֵלּא ַר ֲח ִמים ַעל ָהעוֹפוֹתִ .מנַּ יִ ן?
ֶשׁנֶּ ֱא ָמר’ :כִּ י יִ ָקּ ֵרא ַקן ִצפּוֹר ְל ָפנֶ יָ .“‘...הכֵ ַיצד יִ ָתּכֵ ן?!
רוֹדי וְ נֶ כֶ ד
ֵתּ ֵרץ ַר ִבּי ֶא ְל ָעזָ ר ֶסגַ “ל ַלנְ דֹּאַ ,ר ָבּהּ ֶשׁל ְבּ ִ
יהוּדה‘:
‘נּוֹדע ִבּ ָ
ַה ָ

”וַ ַ ּי ֲהפ ¿ֹך ה' ¡‡ל ∆ֹ˜ ָ
יך
¿ ּל ָך ∆‡˙ ַה ¿ ּ˜ ָל ָלה ƒל ¿ב ָרכָ ה"
”ח ָ ּיב ָ‡ ָ„ם¿ ...ל ָב ≈ר ¿ך ¿ ּב˜וֹ ל ָרם ¿ּכ ≈„י
ַ
ׁ ∆˘ ֲח ≈ברוֹ יַ ֲענ∆ ה ָ‡ ≈מן ,ו¿ ‡ƒם יַ ֲע˘ׂ∆ ה
≈ּכן ֲ‡זַ י ‡ƒם ַחס ו¿ ָח ƒל ָילה נ ¿‚ ƒזַ ר ָע ָליו
¿˜ ָל ָלה‡ֲ ,זַ י ¿מ ַה ּ ≈פ ¿ך ַה ¿ ּ˜ ָל ָלה ƒל ¿ב ָרכָ ה".

)'ס ∆פר ַה ַ ּ‚ן וָ ∆„ ∆ר ¿ך מ ׁ ∆ֹ˘ה' ¿ליוֹ ם י‡(
≈
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‘תּוֹספוֹת יוֹם טוֹב‘ ְ)בּ ָרכוֹת ב ג( ְמב ָֹאר ֶשׁ ָה ִאסּוּר ָה ָאמוּר
ַבּ ְ
אוֹמר ֶאת ַה ַטּ ַעם ְבּ ֶד ֶרְ תּ ִפ ָלּהֶ .שׁ ְבּכָ 
ֵאינוֹ ֶא ָלּא כְּ ֶשׁ ָה ָא ָדם ֵ
ֶשׁהוּא ַמזְ כִּ יר זֹאת ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ַמ ְר ֶאה הוּא כִּ י ֻמ ְח ָלט ֶא ְצלוֹ
ֶשׁזּוֹ ִס ַבּת ַה ִמּ ְצוָ ה ,וְ ִאלּוּ ֲא ִמ ַירת ַה ְדּ ָב ִרים ְבּ ֶד ֶרְ דּ ָרשׁ א
וּל ִפי זֶ ה ֵאין ְל ַה ְקשׁוֹת ַעל ִדּ ְב ֵרי ַה ִמּ ְד ָרשׁ ֶשׁנֶּ ֶא ְמרוּ
נֶ ֶא ְס ָרהְ .
ְבּ ֶד ֶרְ דּ ָרשׁ.
’יַ ד ַה ֶמּ ֶלְ ‘תּ ִפ ָלּה ט ז

ָר ֵזי ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ

ֵמ ִר ְמזֵי ָא ֵמן
ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

את ַה ְקּ ָל ָלה ִל ְב ָרכָ ה
הוֹפכֶ ת ֶאת
ָא ֵמן ֶ
”וַ ֲא ֶשׁר ָשׂכַ ר ָע ֶליֶ את ִבּ ְל ָעם ֶבּן ְבּעוֹר ִמ ְפּתוֹר ֲא ַרם
נַ ֲה ַריִ ם ְל ַק ְל ֶלךָּ; וַ יַּ ֲהפֹ ה‘ ֱאקֶיְ לֶּ את ַה ְקּ ָל ָלה
ִל ְב ָרכָ ה" )כג ה-ו(
”חיָּ ב ָא ָדם...
כָּ ַתב ְבּ ֵ‘ס ֶפר ַהגַּ ן וָ ֶד ֶר מ ֶֹשׁה‘ ְ)ליוֹם יא(ַ :
ְל ָב ֵרְ בּקוֹל ָרם כְּ ֵדי ֶשׁ ֲח ֵברוֹ יַ ֲענֶ ה ָא ֵמן ,וְ ִאם יַ ֲע ֶשׂה
כֵּ ןֲ ,אזַ י ִאם ַחס וְ ָח ִל ָילה נִ גְ זַ ר ָע ָליו ְק ָל ָלהֲ ,אזַ י ְמ ַה ֵפּ
ַה ְקּ ָל ָלה ִל ְב ָרכָ ה“.
ֶר ֶמז ְלכָ  נִ ָתּן ִל ְמצֹא ַבּ ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ” :ה‘ ֱאקֶי“
)עם ַה ֵ
’א ֵמן‘ ִ
ימ ְט ִריָּ ה ָ
ְבּגִ ַ
כּוֹלל(ְ ,ל ַל ֶמּ ְד כִּ י ִבּזְ כוּת ֲענִ יַּ ת
הוֹפ ה‘ ֶאת ַה ְקּ ָל ָלה ִל ְב ָרכָ ה.
ָא ֵמן ֵ
הוּדה‘
’זֵ כֶ ר יְ ָ

”מ ְפּתוֹר ֲא ַרם
אשׁי ַה ֵתּבוֹתִ :
הוֹסיף עוֹד ,כִּ י ָר ֵ
וְ יֵ שׁ ְל ִ
נַ ֲה ַריִ ם“ ִהנָּ ם ָ’א ֵמן‘ְ ,ל ַל ֶמּ ְד כִּ י זְ כוּת ֲענִ יַּ ת ָ’א ֵמן‘
מוֹנַ ַעת ֶאת ַה ְקּ ָל ָלה.

ֵ’מ ָאה ְבּ ָרכוֹת‘ כְּ עֹנֶ שׁ
”וְ ָענְ שׁוּ אֹתוֹ ֵמ ָאה כֶ ֶסף“ )כב יט(

דּוֹרשׁ ָפּסוּק זֶ ה ַעל ַה ִמּ ְת ַר ֵשּׁל
ָה‘אוֹר ַה ַחיִּ ים‘ ַה ָקּדוֹשׁ ֵ
וּמ ַסיֵּ ם ,כִּ י
]שׁנִּ ְמ ְשׁ ָלה ְל ִא ָשּׁה )יְ ָבמוֹת סג ב([ְ ,
תּוֹרה ֶ
ְבּ ִלמּוּד ַה ָ
ַתּ ָקּנָ תוֹ ֶשׁל ִאישׁ זֶ ה ִהיא” :וְ ָענְ שׁוּ אֹתוֹ ֵמ ָאה כֶ ֶסף“ – ֶ”ר ֶמז
ְל ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹת ֶשׁ ַחיָּ ב ְל ָב ֵרְ בּכָ ל יוֹם“.
וְ יֵ שׁ ִל ְתמ ַֹהּ :וְ כִ י נִ ָתּן ְלכַ נּוֹת ֶאת ִחיּוּב ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹת כְּ ‘עֹנֶ שׁ‘?
עבּין:
יאוֹרסוֹן רֹאשׁ יְ ִשׁ ַיבת ְט ֶשׁ ִ
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ָבּרוִּ שׁ ְמעוֹן ְשׁנֵ ְ
וּלהוֹדוֹת ַל ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
כַּ ֲא ֶשׁר ַמ ְק ִפּיד ָה ָא ָדם ְל ָב ֵרְ 
ִמ ֶקּ ֶרב ִלבּוֹ ַעל כָּ ל ַהטּוֹבוֹת ֶשׁ ַמּ ְר ִעיף ָע ָליוִ ,מיָּ ד ְמיַ ְסּרוֹת
וּמ ְת ַענֶּ ה ַבּ ֲח ָר ָטה ַעל
בּוּשׁה ִ
יוֹתיו וְ הוּא ִמ ְת ַמ ֵלּא ָ
אוֹתוֹ כִּ ְל ָ
תוֹרתוֹ,
ֶשׁ ָמּ ַרד ְבּ ִמי ֶשׁ ֵה ִיטיב ִעמּוֹ כָּ ל כָּ  וְ ַעל כָּ ֶ שׁ ָמּ ַאס ְבּ ָ
סּוּרים ֵאלּוּ ֵהם ָענְ שׁוֹ.
וְ יִ ִ
ִ’בּ ְרכַּ ת ִשׁ ְמעוֹן‘

סוֹמֶ א ָלּא ַא ָתּה‘
ֵ’אין ָלנוּ עוֹזֵ ר וְ ֵ
קיִ מ ְת ַה ֵלְּ בּ ֶק ֶרב ַמ ֲחנֶ ְ ל ַה ִצּ ְיל וְ ָל ֵתת אֹיְ ֶבי
”כִּ י ה‘ ֱא ֶ

ƒל ¿˜ ַר‡˙ ַה ּׁ ָ˘נָ ה ַה ֲח ָ„ ׁ ָ˘הּ ָ ˘∆ ׁ ,ב ּה ֻּכ ָ ּלנ ּו
¿מיַ ֲח ƒלים ¿ל ƒה ¿˙ ָ ּב ≈ר ¿ך ¿ ּב ׁ ָ˘נָ ה טוֹ ָבה ו ¿ּמ ֻ˙ ָּ˜ה,
ָה ָבה נ¿ ַ˜ ≈ ּבל ַעל ַעˆ¿ ≈מנ ּו ¿ל ַה ¿˜ ּ ƒפי„ ƒל ¿פ ּ˙ ַֹח ∆‡˙
יוֹ ≈מנ ּו ַ ּב ֲ‡ ƒמ ַיר˙ ּ ƒב ¿רכוֹ ˙ ַה ּׁ ַ˘ ַחר ¿ ּב ַח ¿ברו ָּ˙‡,
"˙כ¿ ∆לה ׁ ָ˘נָ ה
ו¿ נ ƒז¿ ∆ּכה ׁ ∆˘ ּּ ≈ ˜ַ ˙¿ ˙ƒבל ַ ּב ָּ˜ ׁ ָ˘ ≈˙נוּƒּ :
ו¿ ¿ ˜ƒללוֹ ∆˙ ָיה – ָּ˙ ≈חל ׁ ָ˘נָ ה ו ּƒב ¿רכוֹ ∆˙ ָיה".
ƒל ¿ב ָר ָכה ו¿ ל ֹ‡ ƒל ¿˜ ָל ָלה≈ ‡ָ ,מן
ָר ׁ ≈
‡˘י ּ≈˙בוֹ ˙ ¡‡לוּל

ְל ָפנֶ י) "כג טו(
יוֹסף ָשׁאוּל נָ ַתנְ זוֹן ַר ָבּהּ ֶשׁל ְלבוּב:
ָדּ ַרשׁ ַר ִבּי ֵ
”וּמ ַבּ ְל ָע ֶדיֵ אין ָלנוּ
אוֹמ ִריםִ :
ִבּ ְת ִפ ַלּת ’נִ ְשׁ ַמת כָּ ל ַחי‘ ָאנוּ ְ
וּמ ַר ֵחם,
וּמ ַפ ְרנֵ ס וְ עוֹנֶ ה ְ
וּמ ִצּיל ְ
פּוֹדה ַ
וּמוֹשׁ ַיעֶ ,
ִ
גּוֹאל
ֶמ ֶלֵ 
ְבּכָ ל ֵעת ָצ ָרה וְ ָ
סוֹמֶ א ָלּא ָא ָתּה“.
צוּקה ֵאין ָלנוּ ֶמ ֶל עוֹזֵ ר וְ ֵ
יקוֹר ִסים
ְמ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוּ ְבּ ָלשׁוֹן זוֹ ַל ֲעקֹר ֶאת ַט ֲענַ ת ָה ֶא ִפּ ְ
עוֹלםָ ,ה ַא ַחת ְמ ֻמנָּ ה ַעל
ֶשׁכִּ ְביָ כוֹל יֵ שׁ ְשׁ ֵתּי ָר ֻשׁיּוֹת ָבּ ָ
ַה ְשׁ ָפּ ַעת ַהטּוֹב ,וְ ַה ְשּׁנִ יָּ ה ְמ ֻמנָּ ה ַעל ַהגְּ זֵ רוֹת ָה ָרעוֹתְ .בּנִ גּוּד
”וּמ ַבּ ְל ָע ֶדיֵ אין ָלנוּ
ְל ַד ְע ָתּם ַה ֻמּ ְפ ֶרכֶ ת ָאנוּ ַמ ְצ ִה ִיריםִ :
וּמוֹשׁ ַיע“ – ֶשׁכֵּ ן ַא ָתּה הוּא ַה ַמּ ְשׁ ִפּ ַיע ָע ֵלינוּ ֶאת
ִ
גּוֹאל
ֶמ ֶלֵ 
צוּקה ֵאין ָלנוּ ֶמ ֶל
”בּכָ ל ֵעת ָצ ָרה וְ ָ
אוֹתהּ ִמ ָדּהְ :
ַהטּוֹבוֹתְ ,וּב ָ
עוֹמד
צּוּקה ַא ָתּה הוּא ָה ֵ
עוֹזֵ ר ֶא ָלּא ָא ָתּה“ – ַאף ַבּ ָצּ ָרה ַוּב ָ
ימינֵ נוּ.
ִל ִ
קיִ מ ְת ַה ֵלּ
יְ סוֹד זֶ ה נִ ְר ָמז ַאף ַבּ ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ” :כִּ י ה‘ ֱא ֶ
פּוֹעל ֶאת
ְבּ ֶק ֶרב ַמ ֲחנֶ ְ ל ַה ִצּ ְילַ – “ה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֵ
ַהטּוֹבוֹת ַהנַּ ֲעשׂוֹת ְליִ ְשׂ ָר ֵאל” ,וְ ָל ֵתת אֹיְ ֶביְ ל ָפנֶ י – “וְ ַאף
ֶאת ָה ָרעוֹת ַהנַּ ֲעשׂוֹת ְלאוֹיְ ֵב ֶיהם.
ִ’דּ ְב ֵרי ָשׁאוּל‘

ְתּ ִפ ַלּת ֶה ָענִ י ְמגִ נָּ ה ַעל ֶה ָע ִשׁיר
”כִּ י ָענִ י הוּא ...וְ א יִ ְק ָרא ָע ֶליֶ אל ה‘ וְ ָהיָ ה ְבֵ ח ְטא" )כד טו(

בּוּרגֲ ,א ִחי ַה ַמּ ֲה ָר“ל ִמ ְפּ ָראג:
כָּ ַתב ַר ִבּי ַחיִּ ים ִמ ְפ ִר ְיד ְ
ָענִ י ַהנִּ ְת ָמַ על יְ ֵדי ָע ִשׁירִ ,מ ְת ַפּ ֵלּל ָתּ ִמיד ַעל ֵמ ִיטיבוֹ
יח ַבּ ֲע ָס ָקיו וְ יוּכַ ל ְל ַה ְמ ִשׁי וְ ִל ְתמֹ בּוְֹ .תּ ִפ ָלּה זוֹ
ֶשׁיַּ ְצ ִל ַ
יחַ ,ל ְמרוֹת
מוֹע ָילה ֶל ָע ִשׁיר ֶשׁיַּ ְצ ִל ַ
ַהנֶּ ֱא ֶמ ֶרת ִמ ֵלּב נִ ְשׁ ָבּר ִ
תּוֹרה ֶאת ֶה ָע ִשׁירִ :אם א ִתּ ְתמֹ
ֲח ָט ָאיו .וְ ַעל כָּ ַ מזְ ִה ָירה ַה ָ
ֶבּ ָענִ י” ,וְ א יִ ְק ָרא ָע ֶליֶ אל ה‘“ – ִבּ ְת ִפ ָלּה ְל ַה ְצ ָל ָח ְתֲ ,אזַ י
”ו ְָהיָ ה ְבֵ ח ְטא“ – ְבּ ֵה ָע ֵדר ְתּ ִפ ָלּה זוֹ ַה ְמּגִ נָּ ה ָע ֶליִ מ ְפּנֵ י
ַה ְמּ ַק ְט ְרגִ ים ַה ַמּזְ כִּ ִירים ֶאת ֲח ָט ֶאי.
ֵ’ס ֶפר ַה ַחיִּ ים‘ ֵס ֶפר ַפּ ְרנָ ָסה וְ כַ ְלכָּ ָלה פ“ה

ֶ’שׁ ָע ָשׂה ִלּי כָּ ל ָצ ְרכִּ י‘
”וְ נִ גְּ ָשׁה יְ ִב ְמתּוֹ ֵא ָליו ְל ֵעינֵ י ַהזְּ ֵקנִ ים וְ ָח ְל ָצה נַ ֲעלוֹ ֵמ ַעל ַרגְ לוֹ“
)כה ט(

יוֹסף ָשׁאוּל נָ ַתנְ זוֹן
ֶאת ֵפּ ֶשׁר ִמ ְצוַ ת ֲח ִל ַיצת ַהנַּ ַעל ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ֵ
)סדּוּר ַה ְשּׁ ָל“ה
ַר ָבּהּ ֶשׁל ְלבוּב ַעל ִפּי ֵפּרוּשׁוֹ ֶשׁל ַה ַמּ ַה ְר ָשׁ“ל ִ
ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר( ְל ִב ְרכַּ ת ֶ’שׁ ָע ָשׂה ִלּי כָּ ל ָצ ְרכִּ י‘ֶ ,שׁיֵּ שׁ ְבּכָ ֶ שׁ ַבח
ְמיֻ ָחד ַעל ִשׁ ְלטוֹן ָה ָא ָדם ַעל ַה ְבּ ִר ָיאה ,וְ ַאף ַעל ַה ַחיּוֹת
עוֹרוֹת ֶיהם ַתּ ַחת ַרגְ ָליו.
ֵ
נוֹתן ֶאת
וְ ַה ְבּ ֵהמוֹתְ ,בּכָ ֶ שׁהוּא ֵ
ְל ִד ְב ֵרי ַה ַמּ ַה ְר ָשׁ“ל נִ ְמ ָצא ֶשׁ ַה ִמּנְ ָע ִלים ְמ ַשׁ ְמּ ִשׁים ֵס ֶמל
ִל ְשׁ ִל ַיטת ָה ָא ָדםְ .ל ִפיכָ  כַּ ֲא ֶשׁר ִמ ְשׁ ַתּ ְח ֶר ֶרת ַהיְּ ָב ָמה
חוֹל ֶצת ִהיא ֶאת נַ ֲעלוֹ ֵמ ַרגְ לוֵֹ ,לאמֹר:
בּוּדהּ ַליָּ ָבםֶ ,
ִמ ִשּׁ ְע ָ
יוֹתר.
ֵאינִ י ְמ ֻשׁ ְע ֶבּ ֶדת ְלֵ 
דוּרה ֲח ִמ ָשּׁ ָאה
ִ’דּ ְב ֵרי ָשׁאוּל‘ ַמ ֲה ָ

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ַמ ָ ּבט ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה

ֹאמר‘ )ח‘(
ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע – ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַ’ו ּי ֶ
ֵבּין ְשׁ ֵתּי ֲעיָ רוֹת...
יח ַר ִבּי יְ ר ָֹחם ַה ֵלּוִ י ִמ ִמּיר ָהיָ ה
ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
ַמ ְמ ִשׁיל ֶאת ַה ָלּאו ֶשׁל ’א ָתתוּרוּ‘
מּוֹליִ ל ְשׁ ֵתּי
הוֹלִ בּ ְשׁ ִביל ַה ִ
ְל ָא ָדם ַה ֵ
ֲעיָ רוֹת – ָה ֲעיָ ָרה ָה ַא ַחת ְמ ֻאכְ ֶל ֶסת כֻּ ָלּהּ
ִבּ ִ
יהוּדים וְ ֵאין ָבּהּ ְדּ ִר ַיסת ֶרגֶ ל ְלגוֹיִ ים,
וְ ִאלּוּ ֲח ֶב ְר ָתּהּ ְמ ֻאכְ ֶל ֶסת כֻּ ָלּהּ ְבּגוֹיִ ים
יהוּדים; כָּ ל עוֹד
וְ ֵאין ָבּהּ ְדּ ִר ַיסת ֶרגֶ ל ִל ִ
צוֹעד ָה ָא ָדם ְבּ ֶא ְמ ַצע ַה ֶדּ ֶר ,יָ כוֹל הוּא
ֵ
עוֹב ִרים ָבּהּ
ְל ִה ְס ַתּ ֵפּק ַעל כָּ ל ֶא ָחד ֵמ ָה ְ
ִאם ִהנּוֹ יְ ִ
הוּדי אוֹ גּוֹיַ ,אֵ מ ֶרגַ ע ֶשׁנִּ כְ נַ ס
הוּדית ,וְ כֵ ן ְל ֵה ֶפ ,א יִ ְהיֶ ה לוֹ
ָל ֲעיָ ָרה ַהיְּ ִ
עוֹמד ְל ָפנָ יו.
כָּ ל ָס ֵפק ִמיהוּ ָה ֵ
ְבּאוֹתוֹ א ֶֹפן יֵ שׁ ְל ִה ְס ַתּכֵּ ל ַעל ַה ְקּ ֻד ָשּׁה
עוֹלם ,כִּ ְשׁ ֵתּי ֲעיָ רוֹת שׁוֹנוֹת
וְ ַה ֻטּ ְמ ָאה ָבּ ָ
ְבּ ַתכְ ִליתֵ :אין ַל ְקּ ֻד ָשּׁה ֲא ִחיזָ ה ְבּ ַצד
ַה ֻטּ ְמ ָאה ,וְ ֵאין ַל ֻטּ ְמ ָאה ֲא ִחיזָ ה ְבּ ַצד
וּמ ַב ֵקּשׁ
וּמכָּ אן ֶשׁ ַה ִמּ ְס ַתּ ֵפּק ְ
ַה ְקּ ֻד ָשּׁהִ .
ֵמ ֲח ֵברוֹ ִענְ יָ ן ֶשׁ ִבּ ְק ֻד ָשּׁה ְל ָד ָבר ָט ֵמא,
אוֹת הוּא כִּ י ֵאינוֹ נִ ְמ ָצא ָבּ ֲ‘עיָ ָרה‘ ַהנְּ כוֹנָ ה.
ָר ָצה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְלזַ כּוֹת ֶאת
יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ כִ ְביָ כוֹל ְל ַהכְ נִ יס ֶאת כֻּ ָלּם
ַל ֲ‘עיָ ָרה‘ ַא ַחתְ ,ל ִפיכָ ִ ה ְר ָבּה ָל ֶהם
מוּרים ַה ְדּ ָב ִרים
וּמ ְצווֹתִ .וּב ְפ ָרט ֲא ִ
תּוֹרה ִ
ָ
ַעל ִמ ְצוַ ת ִצ ִיצית ַה ְשּׁ ָ
קוּלה כְּ נֶ גֶ ד כָּ ל
אוֹתנוּ ִמכָּ ל
ָ
עוֹט ֶפת
ֶ
ַה ִמּ ְצווֹתֶ ,שׁ ִהיא
הוּדית ֶשׁ ֵאין
אוֹתהּ ֲעיָ ָרה יְ ִ
ִצ ֵדּנוּ – כְּ ָ
ָמקוֹם ָלתוּר ָבּהּ ַא ַחר כָּ ל ָדּ ָבר ִמ ְלּ ַבד
”וּר ִא ֶיתם אֹתוֹ“ – ֶאת ה‘ יִ ְת ָבּ ַר.
ְ
ַעל כֵּ ן ְמ ַצוָּ ה ַה ָ
תּוֹרה ְבּנוֹגֵ ַע ְל ִמ ְצוָ ה
”וּר ִא ֶיתם אֹתוֹ ...וְ א ָתתוּרוּ ַא ֲח ֵרי
זוְֹ :
ְל ַב ְבכֶ ם וְ ַא ֲח ֵרי ֵעינֵ יכֶ ם ֲא ֶשׁר ַא ֶתּם זֹנִ ים
ַא ֲח ֵר ֶיהם – “...כָּ ל עוֹד ִתּ ְשׁ ְמרוּ ַע ְצ ְמכֶ ם
ְבּתוָֹ ה ֲ‘עיָ ָרה‘ ִמ ְבּ ִלי ְל ַה ִבּיט ִמחוּץ ָלהּ,
אוּלם ִאם
עוֹרר ַה ָסּ ֵפק ְבּ ִל ְבּכֶ םָ ,
א יִ ְת ֵ
חוּצה
ָתּתוּרוּ ַא ֲח ֵרי ֵעינֵ יכֶ ם ְל ַה ִבּיט ֶאל ִמ ָ
עוֹרר ְבּ ִל ְבּכֶ ם
לוּלים ְל ִה ְת ֵ
ָלהֲּ ,אזַ י ֲע ִ
)’דּ ַעת
שׁוּרן ַ
ְס ֵפקוֹת ֲא ֶשׁר ַא ֲח ִר ָיתן ִמי יְ ֵ
ָ
תּוֹרה‘ ְשׁ ַלח עמ‘ קלא(.

ָמקוֹר ְל ִאסּוּר ַהגַּ ֲאוָ ה

קּוּטים ְלוַ יֵּ ָראְ ,בּ ֵשׁם
]ל ַמּ ְל ִבּי“ם[ ִל ִ
)’א ֶרץ ֶח ְמ ָדּה‘ ַ
ֶ
ַה ַ‘חוַּ ת יָ ִאיר‘(.

תּוֹרה וְ ַה ִמּ ְצווֹת
ְסגֻ ָלּה ִלזְ כִ ַירת ַה ָ
ַמ ֲע ֶשֹה ְבּ ָח ִסיד ֶא ָחד ֶשׁ ָהיָ ה ַל ְמ ָדן וְ גָ דוֹל

לוֹשׁים נְ כָ ִדים...
וּשׁ ִ
שׁל ֵמ ָאה ְ
ְתּ ִפ ָלּ ָתם ֶשׁל
ִל ְפנֵ י ָשׁנִ ים ִמ ְס ָפּר נִ ְפ ַטר ִבּ ְבנֵ י ְבּ ַרק ַר ִבּי יִ ְשׂ ָר ֵאל
הוּדי ַתּ ְל ִמיד ָחכָ ם וִ ֵירא ָשׁ ַמיִ ם,
ָדּוִ ד ְבּ ִרינְ גֶ ר זָ ָצ“ל ,יְ ִ
הוֹתיר ַא ֲח ָריו ִמ ְשׁ ָפּ ָחה
קּוֹדםֲ ,א ֶשׁר ִ
ִמ ְשּׂ ִר ֵידי ַהדּוֹר ַה ֵ
וּמפ ֶֹא ֶרת ,וְ ַת ְל ִמ ִידים ַר ִבּים ֶשׁ ִלּ ֵמּד ְבּ ַמ ֲה ַל
ֲענֵ ָפה ְ
ַחיָּ יו.
ֵתּ ַשׁע ָשׁנִ ים ִל ְפנֵ י ְפּ ִט ָירתוֹ ֻה ְב ַהל ַר ִבּי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָדּוִ ד
חוֹלים ְל ַא ַחר ֶשֹּׁלא ָחשׁ ְבּטוֹבַ .מ ָצּבוֹ א ָהיָ ה
ְל ֵבית ַה ִ
אוּלם ִעם כְּ נִ ָיסתוֹ ַל ֲח ַדר ַה ִמּיּוּן,
רוּע כָּ ל כָּ ָ ,
נִ ְר ֶאה גָּ ַ
ְל ַא ַחר ְבּ ִד ָיקה ִראשׁוֹנִ ית ֶשׁנֶּ ֶע ְרכָ ה לוֹֻ ,ה ְפ ְתּעוּ ְבּנֵ י
רוֹפא ָל ְבשׁוּ ֲא ֶר ֶשׁת
ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה כַּ ֲא ֶשׁר ָפּנָ יו ֶשׁל ָה ֵ
הוֹבילוֹ ִבּ ְד ִחיפוּת
הוֹרה ְל ִ
ָ
מוּרת ֵס ֶבר ,וְ הוּא
ֲח ַ
ץ-לב.
ְל ַמ ְח ֶל ֶקת ִטפּוּל נִ ְמ ָר ֵ
הוּב ָלה
ְבּנֵ י ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ָרצוּ ַא ַחר ָה ֲאלוּנְ ָקה ֶשׁ ְ
ִבּ ְמ ִהירוּת ְבּ ִמ ְס ְדרוֹנוֹת ֵבּית ַה ִ
חוֹליםְ ,וּב ֶפ ַתח ַה ֶח ֶדר
נֶ ֶא ְלצוּ ְל ַה ְמ ִתּיןֵ .בּינְ ַתיִ ם נִ כְ נְ סוּ וְ יָ ְצאוּ ִמן ַה ֶח ֶדר ֶצוֶ ת
ֹאשׁם ְמנַ ֵהל ַה ַמּ ְח ָל ָקהֲ ,א ֶשׁר ְל ַא ַחר
רוֹפ ִאים ְוּבר ָ
ְ
ִטפּוּל ָמסוּר זִ ֵמּן ֶאת ְבּנֵ י ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ְל ַח ְדרוִֹ ,בּ ְקּ ָשׁם
ָל ֶשׁ ֶבת ,וְ ָאז נֶ ֱא ַלץ ְל ַב ֵשּׂר ָל ֶהם:
”מ ָצּבוֹ ֶשׁל ֲא ִביכֶ ם ֵאינוֹ ָפּשׁוּט כְּ ָללִ .מ ְבּ ִחינָ ֵתנוּ הוּא
ַ
‘חוֹלה ָאנוּשׁ‘ ֲא ֶשׁר כְּ ֶפ ַסע ֵבּינוֹ ֵוּבין ַה ָמּוֶ ת“.
ֻמגְ ָדּר כְּ ֶ
רוֹטרוֹט ֶאת
רוֹפא ִבּ ְפ ְ
ַבּ ַדּקּוֹת ֶשׁ ְלּ ַא ַחר ִמכֵּ ן ִה ְס ִבּיר ָה ֵ
ימה ְר ִצינִ ית ְוּבכ ֶֹבד
ַה ַמּ ָצּב ִל ְפנֵ י ְבּנֵ י ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחהְ ,בּנִ ָ
וּל ַבסּוֹף ִה ְשׁ ִפּיל ֶאת ֵעינָ יו
רֹאשָׁ ,שׁ ָלב ַא ַחר ָשׁ ָלבְ ,
נוֹתרוּ
”ל ִפי ְראוֹת ֵעינַ י ,א ְ
כְּ ֶשׁ ִה ִצּיג ֶאת ַמ ְס ָקנָ תוְֹ :
יוֹתר ִמכַּ ָמּה ָשׁעוֹת ִל ְחיוֹת“.
ַל ֲא ִביכֶ ם ֵ
ַה ְדּ ָב ִרים נָ ְפלוּ ַעל ָאזְ נֵ ֶיהם כְּ ַר ַעם ְבּיוֹם ָבּ ִהיר .כָּ ,
ְבּ ֶפ ַתע ִפּ ְתאוֹם ַה ַמּ ָצּב נַ ֲע ָשׂה ָק ֶשׁה כָּ ל כָּ .
רוֹפא ַה ִאם
ֶא ָחד ִמ ְבּנֵ י ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה נִ ָסּה ְל ָב ֵרר ֵא ֶצל ָה ֵ
בּוֹד ִדים
ַה ַמּ ָצּב ִבּ ְל ִתּי ָה ִפי ,וְ ַה ִאם יֶ ְשׁנָ ם ֲאחוּזִ ים ְ
רוֹפא ִה ְת ַח ֵמּק ִמ ַלּ ֲענוֹת ַעל
אוּלם ָה ֵ
חוֹלה יִ ְחיֶ הָ ,
ֶשׁ ַה ֶ
כָּ ִ ;
”אוּלי יִ ְת ַר ֵחשׁ
ַ
”ה ְת ַפּ ְלּלוּ“ ,הוּא ָא ַמר ִבּ ְק ָצ ָרה,
נֵ ס.“...
ְבּ ֶשׁ ֶקט ִוּב ְד ָמ ָמה נִ כְ נְ סוּ ְבּנֵ י ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ְל ַח ְדרוֹ ֶשׁל
ָה ָאבַ .ה ַמּ ֲחזֶ ה ָהיָ ה מוּזָ ר ְל ַמ ַדּי; ַר ִבּי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָדּוִ ד –
חוֹלהָ ,שׁכַ ב ַעל ַה ִמּ ָטּה ְבּ ָפנִ ים ְשׁ ֵלווֹת ְוּב ַהכָּ ָרה
ַה ֶ
ָ
ְמ ֵל ָאה ,כְּ ֶשׁהוּא ֵאינוֹ
מוּדע ַל ֶח ֶרב ַהמּוּנֶ ֶפת ַעל
סוֹבבוּ ֶאת
ַצוָּ ארוֹ ,וְ ִאלּוּ ְבּנֵ י ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ַה ְבּ ִר ִיאים ְ
וּמיֻ ָסּרוֹת.
ִמ ָטּתוֹ ְבּ ָפנִ ים ְשׁבוּרוֹת ְ
יֶ ֶתר ָבּנָ יו ֶשׁל ַר ִבּי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָדּוִ ד ֶשׁ ָשּׁ ְמעוּ ֶדּ ֶרַ ה ֶטּ ֶלפוֹן
סּוּק ֶיהם
ַעל ַמ ָצּבוֹ ֶשׁל ֲא ִב ֶיהםִ ,מ ֲהרוּ ַל ֲעזֹב ֶאת ִע ֵ
וְ ָל ֵצאת ְל ֵע ֶבר ֵבּית ַה ִ
חוֹלים כְּ ֵדי ִל ְשׁהוֹת ִעמּוֹ ִבּ ְרגָ ָעיו
ָה ַא ֲחרוֹנִ יםֶ .א ָחד ֵמ ֶהם ַאף ֵה ִביא ִעמּוֹ ֶאת ֵס ֶפר
’גֶּ ֶשׁר ַה ַחיִּ ים‘ ִל ְקרֹא ִמתּוֹכוֹ ֶאת ֵס ֶדר ַמ ֲע ַמד יְ ִצ ַיאת
קים.
וּס ִב ָיבתוֹ ָשׂ ְר ָרה ֶח ְר ַדת ֱא ִ
ַהנְּ ָשׁ ָמהַ ,וּב ֶח ֶדר ְ
נוֹתר ְלא ִשׁנּוּיֵ ,ה ֵחלּוּ
כַּ ֲא ֶשׁר ָח ַלף זְ ַמן ָמה וְ ַה ַמּ ָצּב ַ
ְבּנֵ י ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ְל ִה ְת ַפּ ֵלּלָ .בּזֶ ה ַא ַחר זֶ ה נִ ְשׁ ְלפוּ ִס ְפ ֵרי
ח ִמ ִפּ ֶיהם ְבּ ֶשׁ ֶטף
מוֹרים ֵה ֵחלּוּ ִל ְק ַ
ְתּ ִה ִלּים ,וְ ַה ִמּזְ ִ
ְוּב ֶרגֶ שׁ ק ֶֹדשׁ...
ָע ְברוּ ְבּ ַסַ הכֹּל ֲח ִמ ָשּׁה יָ ִמים .וְ שׁוּב נִ ְק ְבּצוּ ְבּנֵ י
חוֹלים ,כַּ ֲא ֶשׁר ַה ַפּ ַעם ָה ֲאוִ ָירה
ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ְל ֵבית ַה ִ
לוּטיןֵ ...הם ִהגִּ יעוּ ְבּ ִשׂ ְמ ָחה
ָהיְ ָתה שׁוֹנָ ה ַל ֲח ִ
ְוּב ִה ְת ַרגְּ שׁוּת כְּ ֵדי ְל ַלוּוֹת ֶאת ֲא ִב ֶיהם ַה ָבּ ִריא וְ ַה ִחיּוּנִ י
ֲא ֶשׁר ָע ַמד ְל ִה ְשׁ ַתּ ְח ֵרר ְל ֵביתוֹ.
ֶא ָחד ֵמ ַה ָבּנִ ים ִה ְתנַ ֵדּב ָלגֶ ֶשׁת ְל ַח ְדרוֹ ֶשׁל ְמנַ ֵהל
ַה ַמּ ְח ָל ָקה ַל ֲחתֹם ַעל ִמ ְס ְמכֵ י ַה ִשּׁ ְחרוּרָ .היָ ה זֶ ה אוֹתוֹ
רוֹפא
ֵבּן ֶשׁ ֲח ִמ ָשּׁה יָ ִמים ק ֶֹדם ָלכֵ ן נֶ ֱא ַלץ ִל ְשׁמ ַֹע ֵמ ָה ֵ
קּוֹד ֶרת ֶשֹּׁלא נָ ְתנָ ה ְל ָא ִביו ִסכּוּיִ ים
ֶאת ַתּ ֲחזִ יתוֹ ַה ֶ
ַר ִבּים.
”ה ַא ָתּה הוּא זֶ ה ֶשׁ ָהיָ ה כָּ אן ִל ְפנֵ י ֲח ִמ ָשּׁה יָ ִמים?“,
ַ
”אנִ י זוֹכֵ ר
רוֹפא ִבּ ְשׁ ֵא ָלה” ,כֵּ ן“ִ ,א ֵשּׁר ַה ֵבּןֲ .
ָפּ ַתח ָה ֵ
אוֹתי כַּ ָמּה ִסכּוּיִ ים יֵ שׁ ְל ָא ִבי וְ ִה ְת ַח ַמּ ְק ִתּי
ֶשׁ ָשּׁ ַא ְל ָתּ ִ
רוֹפאַ ,
ִמ ַלּ ֲענוֹת“ִ ,ה ְמ ִשׁיָ ה ֵ
”עכְ ָשׁו ֲאנִ י יָ כוֹל ְלגַ לּוֹת
ְל כִּ י ֶבּ ֱא ֶמת א ָהיוּ ְל ָא ִביִ סכּוּיִ ים ַר ִבּיםֶ .א ְפ ָשׁר
יוֹצ ִאים ִמ ַמּ ָצּב
לוֹמר ֶשׁ ֶא ָחד ְלכַ ָמּה ַא ְל ֵפי ְבּנֵ י ָא ָדם ְ
ַ
כָּ זֶ הֲ ...א ָבלָ ,מה א ַֹמרִ ,ה ְת ַא ַמּ ְצנוּ וְ ִה ְצ ַל ְחנוּ!“ִ .דּ ְב ֵרי
רוֹפא ֶשׁנֶּ ֶא ְמרוּ ְבּ ִחיּוָּ ר ָחב ְוּבקוֹל נָ סוּ גַּ ֲאוָ ה ,גָּ ְרמוּ
ָה ֵ
רוֹפא
רוֹפא ָדּ ָבר .הוּא ִה ְתנַ ֵצּל ִבּ ְפנֵ י ָה ֵ
ַל ֵבּן ְל ָה ִשׁיב ָל ֵ
אוּלי יִ ְהיֶ ה בּוֹ כְּ ֵדי ְל ַה ְס ִבּיר
ִוּב ֵקּשׁ ְל ַס ֵפּר לוֹ ִספּוּר ֶשׁ ַ
רוֹפא ִה ְסכִּ ים ,וְ ַה ֵבּן ֵה ֵחל ְל ַס ֵפּר.
ֶאת ֵפּ ֶשׁר ַהנֵּ סָ .ה ֵ
ָהיָ ה זֶ ה ִל ְפנֵ י ָשׁנִ ים ִמ ְס ָפּר .רֹאשׁ ַה ֶמּ ְמ ָשׁ ָלה ְדּ ָאז ִק ֵבּל
רוּע מ ִֹחי וְ ָשׁ ַקע ְבּ ַת ְר ֶדּ ֶמת ְמ ֻמ ֶשּׁכֶ ת ֶשׁ ִמּ ֶמּנָּ ה
ְל ֶפ ַתע ֵא ַ
א ָקםְ .בּנוֹ ֶשׁ ָשּׁ ָהה ְל ַצד ִמ ָטּתוֹ וְ ָע ַקב ִבּ ְד ָאגָ ה ַא ַחר
רוֹפא ֶשׁ ִטּ ֵפּל ְבּ ָא ִביו וְ ָשׁ ַאל:
ַמ ָצּבוָֹ ,פּנָ ה ָל ֵ
”ה ִאם ַקיָּ ִמים ֵאי ֵאלּוּ ִסכּוּיִ ים ֶשׁ ָא ִבי יֵ ֵצא ִמ ַמּ ָצּבוֹ
ַ
ָה ָאנוּשׁ וְ יַ ֲחזֹר ְל ַחיִּ ים ,אוֹ ֶשׁ ָמּא ַה ַמּ ָצּב הוּא ִבּ ְל ִתּי
ישׁהוּ ְבּגִ ילוֹ
ָה ִפיְ ?וּב ֶע ֶצםַ ,ה ִאם ַא ָתּה ַמכִּ יר ִמ ֶ
ֶשׁל ָא ִבי ֶשׁ ֵאי ַפּ ַעם יָ ָצא ִמ ַמּ ָצּב ֶשׁל ַתּ ְר ֶדּ ֶמת וְ ָחזַ ר

ַל ַחיִּ ים?“.
רוֹפא ִה ְר ֵהר ְמ ַעט ,וְ ָאז ֵה ִשׁיב ְבּכֵ נוּת” :א ַֹמר ַרק ֶאת
ָה ֵ
שׁוּמים
פוּאית כִּ ְמ ַעט ֶשֹּׁלא ְר ִ
ָה ֱא ֶמתַ :בּ ִסּ ְפרוּת ָה ְר ִ
אוּלם ִאם ֲאנִ י זוֹכֵ ר טוֹבַ ,דּוְ ָקא כָּ אן
ִמ ְק ִרים ֶשׁכָּ ֵאלּוָּ ,
פוּאי ֶשׁכָּ זֶ ה.“...
ַבּ ַמּ ְח ָל ָקה ֵא ַרע ַפּ ַעם נֵ ס ְר ִ
רוֹפא ְל ַח ְדרוֹ וְ ֵה ֵחל ְל ַפ ְשׁ ֵפּשׁ ֵבּין
וְ כָ אן ָפּנָ ה ָה ֵ
יח ִל ְדלוֹת ֶאת ְפּ ָר ָטיו
יוֹתיוַ ,עד ֶשׁ ְלּ ַבסּוֹף ִה ְצ ִל ַ
ִתּ ִיק ָ
הוּדי כְּ ֵבן ִשׁ ְב ִעים ְפּלוּס
חוֹלהָ .היָ ה זֶ ה יְ ִ
ֶשׁל אוֹתוֹ ֶ
ירוּשׁ ַליִ ם.
גּוֹרר ִבּ ְשׁכוּנַ ת גְּ ֻא ָלּה ִבּ ָ
ֶשׁ ִה ְת ֵ
ְמ ֻציָּ ד ִבּ ְשׁמוֹ ִוּבכְ ָת ְבתּוֹ ֶשׁל ָה ִאישׁ ָפּנָ ה ְבּנוֹ ֶשׁל רֹאשׁ
שׁוּמה .הוּא ִה ַדּ ֵפּק ַעל
ַה ֶמּ ְמ ָשׁ ָלה ְל ֵע ֶבר ַהכְּ ת ֶֹבת ָה ְר ָ
וּמ ִאיר ָפּנִ ים.
הוּדי ָק ִשׁישׁ ֵ
ַה ֶדּ ֶלת ,וְ זוֹ נִ ְפ ְתּ ָחה ִבּ ֵידי יְ ִ
וּל ַא ַחר ֶשׁנַּ ֲענָ ה ִבּ ְמאוֹר ָפּנִ ים ִה ִצּיג
ַה ֵבּן ִבּ ֵקּשׁ ְל ִהכָּ נֵ ס ְ
ַע ְצמוֹ:
יוֹד ַע,
”אנִ י הוּא ְבּנוֹ ֶשׁל רֹאשׁ ַה ֶמּ ְמ ָשׁ ָלה .כְּ ִפי ֶשׁ ִהנְּ ֵ 
ֲ
חוֹלים ְבּ ַמ ָצּב ֶשׁל
ִמזֶּ ה זְ ַמן ָמה שׁוֹכֵ ב ָא ִבי ְבּ ֵבית ַה ִ
טוֹבי
פוּאתוֹ ֶאת ֵ
ַתּ ְר ֶדּ ֶמת ,כְּ ֶשׁ ָאנוּ ִמ ִצּ ֵדּנוּ ְמגַ יְּ ִסים ִל ְר ָ
רוּפה.
וּמנַ ִסּים ְבּכָ ל ֶדּ ֶרְ ל ָה ִביא לוֹ ָמזוֹר ְוּת ָ
רוֹפ ִאים ְ
ָה ְ
ִהגַּ ְע ִתּי ֵא ֶלי כֵּ יוָ ן ֶשׁ ָשּׁ ַמ ְע ִתּי ֶשׁגַּ ם ַא ָתּה ָהיִ ָית ְבּ ַמ ָצּב
רוֹפ ִאים
קּוּמי וְ ָה ְ
מוֹסד ִשׁ ִ
דּוֹמהָ .שׁכַ ְב ָתּ כְּ ֶ‘צ ַמח‘ ְבּ ָ
ֶ
אוּלם ַע ָתּה ִהנְ נִ י ֶ
נוֹאשׁ ְל ַחיֶּ יָ ,
ָא ְמרוּ ָ
רוֹאה כִּ י כְּ נֶ גֶ ד
כָּ ל ַה ִסּכּוּיִ ים ַשׁ ְב ָתּ ִל ְחיוֹת .וַ ַדּאי ָהיְ ָתה ֵאיזוֹ ְפּ ֻע ָלּה
ֶשׁנָּ ְקטוּ ְבּנֵ י ִמ ְשׁ ַפּ ְח ְתּ אוֹ ְ
רוֹפ ֶאיֶ שׁ ְבּגִ ינָ הּ ַשׁ ְב ָתּ
הוֹאל נָ א ְבּ ַב ָקּ ָשׁה ְל ַס ֵפּר ִלי ַעל
ֵ
ִמ ָמּוֶ ת ַל ַחיִּ ים.
שׁוּתנוּ ֶאת כָּ ל ָה ֶא ְמ ָצ ִעים ְלנַ סּוֹת
אוֹדוֹת ָיה ,יֵ שׁ ִבּ ְר ֵ
ֶ
פוּאת ָא ִבי .א נְ וַ ֵתּר ַאף ַעל ַה ִסּכּוּי
ִל ְפעֹל זֹאת ַאף ִל ְר ַ
יוֹתר.“...
ַה ָקּלוּשׁ ְבּ ֵ
”אכֵ ן“ֵ ,הגִ יב ַה ָקּ ִשׁישׁ” ,יֵ שׁ ַתּ ֲה ִליְ מיֻ ָחד ֶשׁ ָע ַב ְר ִתּי.
ָ
חוּדית ֶשׁ ְבּנֵ י ִמ ְשׁ ַפּ ְח ִתּי ָעשׂוּ
ַקיֶּ ֶמת ְפּ ֻע ָלּה יִ ִ
בוּרי.“...
ַבּ ֲע ִ
אוּלם ַה ָקּ ִשׁישׁ נֶ ֱא ַלץ
ָפּנָ יו ֶשׁל ִאישׁ ִשׂיחוֹ אוֹרוַּ ,
ְל ָה ֵפר ֶאת ִשׂ ְמ ָחתוֹ:
”א א נִ ְר ֶאה ִלי ֶשׁ ְפּ ֻע ָלּה זוֹ
”צר ִלי“ ,הוּא ָא ַמרַ ,
ַ
תּוּכַ ל ִל ְפעֹל גַּ ם ַבּ ֲעבוּר ָא ִבי.“
”הא כְּ ָבר
דּוּע?“ִ ,ה ְתכַּ ְרכְ ּמוּ ָפּנָ יו ֶשׁל ַה ֵבּןֲ ,
”מ ַ
ַ
ָא ַמ ְר ִתּי ְל ,יֵ שׁ ְבּיָ ֵדינוּ ֶאת כָּ ל ָה ֶא ְפ ָשׁ ֻריּוֹת וְ ָאנוּ
ְמ ֻענְ יָ נִ ים ַל ֲעשׂוֹת ַהכֹּל ְל ַמ ַען ָא ִבינוּ“.
ִ
”מ ְצ ַט ֵער ,זֶ ה א ֶר ֶלוַ נְ ִטי ְלגַ ֶבּיִ ,“ה ְת ַע ֵקּשׁ
דּוּע?“ ,כָּ ַעס ַה ֵבּן” ,וְ כִ י נִ ְר ֶאה ְל
”א ָבל ַמ ַ
ַה ָקּ ִשׁישֲׁ .
יוֹתר ֶא ְפ ָשׁ ֻריּוֹת ִמ ֶשּׁיֵּ שׁ ָלנוּ?! ֱאמֹר
ֶשׁ ְלּ ִמ ְשׁ ַפּ ְח ְתָּ היוּ ֵ
ִלי כְּ ָבר ְבּ ַב ָקּ ָשׁה ָמה ֲע ִשׂ ֶיתם!“ִ ,ה ְת ַחנֵּ ן.
ָפּנָ יו ֶשׁל ַה ָקּ ִשׁישׁ ִה ְת ַר ְצּנוּ ,כְּ ֶשׁהוּא ָשׁ ַאל ֶאת ַה ֵבּן
נוֹק ֶבת:
ְשׁ ֵא ָלה ֶ
”וְ כִ י גַּ ם ְל ָא ִבי יֶ ְשׁנָ ם ִשׁ ִשּׁים ֶצ ֱא ָצ ִאים ,כֵּ ן יִ ְרבּוָּ :בּנִ ים
ָוּבנוֹת ,נְ כָ ִדים וּנְ כָ דוֹת ֶשׁיִּ ְשׁ ְפּכוּ ְדּ ָמעוֹת כַּ ַמּיִ ם וְ יִ ְק ְרעוּ
ַשׁ ֲע ֵרי ָשׁ ַמיִ ם ִבּ ְת ִפלּוֹת ,כְּ ֵדי ֶשׁ ֲא ִב ֶיהם וְ ָס ָבם יִ ָשּׁ ֵאר
ַבּ ַחיִּ ים וְ ַאף יָ שׁוּב ְל ֵא ָיתנוֹ?! ִלי יֵ שָׁ ,בּרוּ ה‘ ,וְ ֵהם ָעשׂוּ
מוּטל ַעל ִמ ַטּת ָח ְליִ י
זֹאת; ְבּ ֶמ ֶשׁ כָּ ל ַהזְּ ַמן ֶשׁ ָהיִ ִיתי ָ
א ִה ְרפּוּ ֶצ ֱא ָצ ַאי ִמ ְלּ ִה ְת ַפּ ֵלּלַ .ה ִאם זֶ הוּ ֶפּ ֶלא ֶשׁ ַשּׁ ְב ִתּי
דּוּע ָא ַמ ְר ִתּי ְל
ִמ ָמּוֶ ת ַל ַחיִּ ים?! ַה ִאם ָתּ ִבין ַעכְ ָשׁו ַמ ַ
ֶשׁ ָה ֵע ָצה ֵאינָ הּ ֶר ֶלוַ נְ ִטית ַבּ ֲעבוּר ָא ִבי.“!?...
עוֹלם א ֻא ְמּתוּ
”עד כָּ אן ָהיָ ה ַה ַמּ ֲע ֶשׂהֶ ,שׁ ְפּ ָר ָטיו ֵמ ָ
ַ
ַעל יָ ִדי“ִ ,סיֵּ ם ְבּנוֹ ֶשׁל ָה ַרב ְבּ ִרינְ גֶ ר ,וְ ַא ַחר ָא ַמר
רוֹפא ְבּקוֹל נָ חוּשׁ:
ָל ֵ
יוֹד ַע ַא ָתּה ֵה ֵיטב כִּ י ִל ְפנֵ י ֲח ִמ ָשּׁה יָ ִמים א נָ ַת ָתּ
”הן ֵ
ֵ
נוֹתרוּ
ְל ָא ִבי כָּ ל ִסכּוּיָ .א ַמ ְר ָתּ ִלי ָאז ְבּ ִב ָטּחוֹן כִּ י א ְ
יוֹתר ִמכַּ ָמּה ָשׁעוֹת ִל ְחיוֹת ,וְ כֵ ַיצד ִתּטֹּל ַעכְ ָשׁו ֶאת
לוֹ ֵ
ַה ְתּ ִה ָלּה ַעל ַה ָצּ ָלתוֹ?!
לוֹשׁים יְ ָל ִדים
וּשׁ ִ
ְל ָא ִבי ֶשׁיִּ ְחיֶ ה יֵ שׁ ְל ַמ ְע ָלה ִמ ֵמּ ָאה ְ
וּנְ כָ ִדים ,כֵּ ן יִ ְרבּוֶּ ,שׁ ְלּ ִמן אוֹתוֹ ֶרגַ ע ֶשׁבּוֹ ִה ְתוַ ְדּעוּ
ְל ַמ ָצּבוֹ ַה ָקּ ֶשׁה ,א נָ ְתנוּ ֵשׁנָ ה ְל ֵעינֵ ֶיהם וְ ָק ְרעוּ
רוֹפא כָּ ל ָבּ ָשׂר
ַשׁ ֲע ֵרי ָשׁ ַמיִ ם ִבּ ְת ִפלּוֹת ִוּב ְבכִ יּוֹת ִל ְפנֵ י ֵ
ֹאמר ַעכְ ָשׁו
ֶשׁיָּ ִחישׁ ָמזוֹר ַל ֲא ִב ֶיהם וְ ָס ָבם .וְ כֵ ַיצד זֶ ה תּ ַ
ְבּגַ ֲאוָ ה’ִ :ה ְצ ַל ְחנוּ!‘“?
ְמנַ ֵהל ַה ַמּ ְח ָל ָקה ֶשֹּׁלא יָ כוֹל ָהיָ ה ְל ִה ָשּׁ ֵאר ָא ִדישׁ
ְלנֹכַ ח ַה ְדּ ָב ִרים ֶשׁנֶּ ֶא ְמרוּ ְבּא ֶֹמץ ִוּבנְ ִחישׁוּתָ ,קם
ִמ ְמּקוֹמוֹ וְ ָא ַמר” :נִ ַצּ ְח ָתּ“.
וּמ ָא ִביו ִבּ ְל ִח ַיצת יָ ד ַח ָמּה ,וְ ַא ַחר
הוּא נִ ְפ ַרד ֵמ ַה ֵבּן ֵ
עוֹקב ַא ֲח ֵר ֶיהם
אוֹתם ֶאל ִמחוּץ ַל ֶח ֶדר כְּ ֶשׁהוּא ֵ
ִלוָּ ה ָ
ַעד סוֹף ַה ִמּ ְס ְדּרוֹן ְבּ ַמ ָבּ ִטים ְמ ֵל ֵאי ַה ֲע ָר ָצה.
זֶ ה ַע ָתּה ִק ֵבּלָ ,ל ִראשׁוֹנָ ה ְבּ ַחיָּ יוִ ,שׁעוּר ְמ ַא ֵלּף ְבּכ ָֹחהּ
ֶשׁל ְתּ ִפ ָלּה.

ש ַ ּב ֲא ׁ ֶשר ָל ַמ ְד ָּת ִאם ֵי ׁש בּ וֹ ָּד ָבר ֲא ׁ ֶשר ּת ּו ַכל ְל ַק ְ ּימוֹ .
ְו ַכ ֲא ׁ ֶשר ָּתק ּום ִמן ַה ֵּס ֶפרְּ ,ת ַח ּ ֵפ ׂ

’מוּסף שב“ק‘ ַה ֲאזִ ינוּ ַתּ ְשׁ ָע“ז
ָ

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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 shayעיצובים

הוּדי
וּפ ַעם נִ ְשׁ ַאל ַ’היְּ ִ
ַמ ֲע ֶשֹה ָהיָ ה ַ
ַה ָקּדוֹשׁ‘ ִמ ְפּ ִשׁ ְיס ָחא ִמ ִפּי ְמק ָֹר ָביו:
רוֹאים ַעד
ִהנֵּ ה ִבּ ְמקוֹמוֹת ַר ִבּים ָאנוּ ִ
כַּ ָמּה גִּ נּוּ ֲחכָ ֵמינוּ זִ כְ רוֹנָ ם ִל ְב ָרכָ ה ֶאת
ַתּ ֲאוַ ת ַהכָּ בוֹד וְ ֶאת ַתּ ֲאוַ ת ַה ָמּמוֹן .וְ יֵ שׁ
תּוֹרה
ְל ָה ִבין ,וְ כִ י ֵהיכָ ן ָמ ִצינוּ ָמקוֹר ַבּ ָ
ֶל ֱאסֹר ַתּ ֲאווֹת ֵאלּוּ?
ֵה ִשׁיב ָל ֶהם ָה ַר ִבּי כִּ י ַה ָדּ ָבר ָרמוּז ַבּ ָפּסוּק
אוֹתיּוֹת ֶשׁ ַא ַחר
ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוֶּ :שׁ ִהנֵּ ה ָה ִ
אוֹתיּוֹת
אוֹתיּוֹת ֵ’ל“ב‘ ֵהן’ :גַּ “ם‘ ,וְ ָה ִ
ִ
אוֹתיּוֹת ַ’עיִ “ן‘ ֵהן’ :כֶּ ֶס“ף‘,
ִ
ֶשׁ ַא ֲח ֵרי
תּוֹרה” :וְ א ָתתוּרוּ
וְ כַ ֲא ֶשׁר ָא ְמ ָרה ַה ָ
ַא ֲח ֵרי ְל ַב ְבכֶ ם וְ ַא ֲח ֵרי ֵעינֵ יכֶ ם“ָ ,ר ְמזָ ה
אוֹתיּוֹת
ְבּכָ ַ אף ֶשֹּׁלא נָ תוּר ַא ַחר ָה ִ
אוֹתיּוֹת ֵ’ל“ב‘ וְ ַ‘עיִ “ן‘ֶ ,שׁ ֵהן ֵתּ ַבת
ֶשׁ ַא ֲח ֵרי ִ
רוֹמזֶ ת ְל ַת ֲאוַ ת ַהכָּ בוֹד ]כְּ ִפי
’גַּ ם‘ – ָה ֶ
ֶשׁ ָמּ ִצינוּ ַרבּוֹת ַבּגְּ ָמ ָרא‘” :גַּ ם‘ – ְל ַרבּוֹת“[,
רוֹמזֶ ת ְל ַת ֲאוַ ת ַה ָמּמוֹן
וְ ֵת ַבת ’כֶּ ֶסף‘ – ָה ֶ
קּוּטים יְ ָק ִרים ְשׁ ַלח(.
)’ע ָט ָרה ְלרֹאשׁ ַצ ִדּיק‘ִ ,ל ִ
ֲ
דּוֹר ֵשׁי ְרשׁוּמוֹת ֶאת
כְּ ֵעין זֶ ה ָדּ ְרשׁוּ ְ
ְלשׁוֹן ַהכָּ תוּב) :ק ֶֹה ֶלת י ב(ֵ ” :לב ָחכָ ם
שמֹאלוֹ“; ֶה ָחכָ ם
ימינוֹ וְ ֵלב כְּ ִסיל ִל ְ ֹ
ִל ִ
אוֹתיּוֹת ֶשׁ ִמּיָּ ִמין ַל ֵ‘לּב‘
ַמ ִבּיט ֶאל ָה ִ
עוּתן ִמעוּט וַ ֲענָ וָ ה,
– ַ’אֶ ,‘שׁ ַמּ ְשׁ ָמ ָ
גּוֹרם ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא יִ ְשׁכֹּן
ְוּבכָ ֵ 
ִבּ ְמ ִח ָצּתוֹ ְ)ר ֵאה יְ ַשׁ ְעיָ הוּ נז טו( ,וְ ִאלּוּ ַהכְּ ִסיל
אוֹתיּוֹת ֶשׁ ִמּ ְשּׂמֹאל ַל ֵ‘לּב‘ –
ַמ ִבּיט ֶאל ָה ִ
’גַּ ם‘ֶ ,שׁ ַמּ ְשׁ ָמ ָ
עוּתן ִרבּוּי וְ גַ ֲאוָ ה .וַ ֲה ֵרי ַעל
)סוֹטה
ָ
ַה ִמּ ְתגָּ ֶאה ָא ַמר ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
עוֹלם“
כוֹלין ָלדוּר ָבּ ָ
”אין ֲאנִ י וְ הוּא יְ ִ
ה א(ֵ :

תּוֹרהֲ ,א ֶשׁר ִה ְתאוֹנֵ ן ַפּ ַעם ִל ְפנֵ י ַרבּוֹ
ַבּ ָ
קּוֹצק ֶשׁ ֵאינוֹ זוֹכֵ ר
ַר ִבּי ְמנַ ֵחם ֶמנְ ֶדּל ִמ ְ
ֶאת ִלמּוּדוֱֹ .ה ִשׁיבוֹ ַה ַצּ ִדּיק ַעל ֲא ָתר:
תּוֹרה’ :וְ א
”ה ְסּגֻ ָלּה ִל ְב ָעיָ ְתַ קיֶּ ֶמת ַבּ ָ
ַ
ָתתוּרוּ ַא ֲח ֵרי ְל ַב ְבכֶ ם וְ ַא ֲח ֵרי ֵעינֵ יכֶ ם...
)’שׂ ַיח ַשׂ ְר ֵפי ק ֶֹדשׁ‘ ְשׁ ַלח(.
ְל ַמ ַען ִתּזְ כְּ רוִּ .“‘...
ָהיָ ה ֶה ָ‘ח ֵפץ ַחיִּ ים‘ ַמ ְמ ִשׁיל ַעל כָּ ֶ את
ְמ ָשׁלוָֹ :מ ָשׁל ְל ָא ָדם ֶשׁ ָדּר ְבּ ֻח ְר ָבּה
וּמ ֻר ֶבּ ֶבת ְבּבוֹץ וָ ִטיטֲ ,א ֶשׁר
ְמ ֻע ֶפּ ֶשׁת ְ
אוּלם
ְבּיוֹם ִמן ַהיָּ ִמים ֶה ְח ִליט ְל ַשׁ ְפּ ָצהָּ ,
סוֹבב ַה ָלּה ַבּשּׁוּק
ָממוֹן א ָהיָ ה ְבּיָ דוֵֹ .
וּל ַבסּוֹף ָצדוּ
אוֹבד ֵעצוֹתְ ,
ֵ
כְּ ֶשׁהוּא
רוּטוֹתיו
ָ
ֵעינָ יו ְתּמוּנַ ת נוֹף ְמפ ֶֹא ֶרתִ .בּ ְפ
ָה ַא ֲחרוֹנוֹת ָרכַ שׁ ָה ִאישׁ ֶאת ַה ְתּמוּנָ ה
אוֹתהּ ַעל ַה ִקּיר ַה ְמּ ֻלכְ ָל,
ָ
וְ ָת ָלה
ִמתּוַֹ מ ֲח ָשׁ ָבה ֶשׁ ַה ָדּ ָבר יְ יַ ֶפּה ְבּ ִמ ְק ָצת
ֶאת ֲע ִליבוּת ִדּ ָירתוֶֹ .א ָלּא ֶשׁ ִבּ ְמקוֹם
תוֹצ ָאה ֲהפוּכָ ה,
זֹאת גָּ ַרם ַה ָדּ ָבר ְל ָ
ישׁה ֶאת
ֶשׁכֵּ ן ַה ְתּמוּנָ ה ַהיָּ ָפה ַרק ִה ְדגִּ ָ
אוֹתהּ...
ַה ִלּכְ לוּ וְ ָה ֲע ִליבוּת ֶשׁ ָסּ ְבבוּ ָ
וְ ַהנִּ ְמ ָשׁלַ :ה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא נָ ַתן
רוֹמם ֶאת ָה ָא ָדם
דוֹשׁה כּ ַֹח ְל ֵ
תּוֹרה ַה ְקּ ָ
ַבּ ָ
אוּלם
וּל ַה ְשׁ ִרישׁ ְבּ ִלבּוֹ ְק ֻד ָשּׁה וְ ָט ֳה ָרהָ ,
ְ
כְּ ֵדי ֶשׁ ִהיא תּוּכַ ל ְל ֵה ָח ֵקק וְ ִל ְפעֹל
ִבּ ְל ָבבוָֹ ,ע ָליו ְל ַה ְק ִפּיד ְתּ ִח ָלּה ַעל ’וְ א
ָתתוּרוּ‘ְ ,לנַ קּוֹת ֶאת ִלבּוֹ ִמ ַמּ ְח ְשׁבוֹת
תּוֹרה ֶאת
ִאסּוּר ,וְ ַרק ַא ַחר כָּ ְ תּ ָפ ֵאר ַה ָ
תּוֹרה
ִלבּוֹ ְוּת ַק ֵדּשׁ אוֹתוֹ ִבּ ְק ֻד ַשּׁת ַה ָ
”ל ַמ ַען ִתּזְ כְּ רוּ
וְ ַה ִמּ ְצווֹת ,וִ ֻיקיַּ ם בּוְֹ :
וַ ֲע ִשׂ ֶיתם ֶאת כָּ ל ִמ ְצו ָֹתי וִ ְהיִ ֶיתם ְקד ִֹשׁים
)’שׁ ִמ ַירת ַה ָלּשׁוֹן‘ ח“ב פ“ב(.
אקיכֶ ם“ ְ
ֵל ֵ
דוֹמה ְלכָ ֵ בּ ֵאר ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ָבּרוֶּ בּער
ְבּ ֶ
יבּוֹביץ ֶאת ַה ָפּסוּק ִבּ ְת ִה ִלּים )קיט
ֵל ִ
תּוֹר ְת
אתי וַ ֲא ַת ֵע ָבה ָ
”שׁ ֶקר ָשׂנֵ ִ
קסג(ֶ :
ָא ָה ְב ִתּי“; ֵאין ָא ָדם יָ כוֹל ְל ַהגִּ ַיע ִל ֵידי
”תּוֹר ְתָ א ַה ְב ִתּי“ֶ ,א ָלּא ִאם כֵּ ן הוּא
ָ
וּמ ַת ֵעב ֶאת ַה ֶשּׁ ֶקרֶ .שׁכֵּ ן כָּ ל
שׂוֹנֵ א ְ
חוֹשׁב ֶשׁ ָה ַרע – ָמתֹק הוּא ,וְ ָת ֵאב
עוֹד ֵ
לוֲֹ ,ה ֵרי יֵ שׁ ֲח ָשׁשׁ ֶפּן יָ תוּר ַא ֲח ֵרי ְל ָבבוֹ.
ַרק ִאם יִ ְל ַמד ְל ַהכִּ יר ֶאת ע ֶֹמק ָר ָעתוֹ
תּוֹרה,
ֶשׁל ַה ֶשּׁ ֶקרֲ ,אזַ י יִ זְ כֶּ ה ְל ִה ְת ַח ֵבּר ַל ָ
”ל ַמ ַען ִתּזְ כְּ רוּ וַ ֲע ִשׂ ֶיתם ֶאת
וִ ֻיקיַּ ם בּוְֹ :
דּוּשׁין סי‘ כז,
מוּאל‘ ִק ִ
)’בּ ְרכַּ ת ְשׁ ֵ
כָּ ל ִמ ְצו ָֹתי“ ִ
תּוֹרה וְ ֶד ֶרֶ א ֶרץ(.
ְבּ ִענְ יַ ן ָ
ֵמ ִענְ יָ ן ְל ִענְ יָ ן ְבּאוֹתוֹ ִענְ יָ ן ִס ֵפּר ֲח ָתנוֹ
ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי מ ֶֹשׁה ֶבּ ֶרנְ ְשׁ ֵטיין ,כִּ י ְבּ ֵעת
טוֹבת
גוֹלת ָא ֶמ ִר ָיקה ְל ַ
ֶשׁ ָשּׁ ָהה ָח ִמיו ְבּ ַ
מּוֹק ָיריו
יְ ִשׁ ָיבתוָֹ ,בּנוּ ַבּ ֲעבוּרוֹ כַּ ָמּה ִמ ִ
ַבּיִ ת ָח ָדשׁ ַבּ ֲעיָ ָרתוֹ ָק ֶמנִ יץ .כְּ ֶשׁ ָשּׁב
ְל ָק ֶמנִ יץ ֻה ְפ ַתּע ְלגַ לּוֹת ֶאת ַה ַבּיִ ת
אוּלם ְל ַא ַחר ִסיּוּר ָק ָצר ֶשׁ ָע ַר
ֶה ָח ָדשָׁ ,
ֵבּין ֲח ָד ָריו ,נִ ְר ָאה ְל ֶפ ַתע דֹּק ֶשׁל ַצ ַער
ְבּ ֵעינָ יוְ .בּאוֹתוֹ ַמ ֲע ָמד הוּא א ָא ָבה
אוּלם זְ ַמן ָמה ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן
דּוּעָ ,
ְלגַ לּוֹת ַמ ַ
קוֹרנוֹת ַל ֲח ָתנוֹ ַהגָּ דוֹל:
ָשׂח ְבּ ָפנִ ים ְ
”כְּ ֶשׁ ִהגַּ ְע ִתּי ַל ַבּיִ ת ֶה ָח ָדשׁ ִה ְצ ַט ַע ְר ִתּי
לּוֹנוֹתיו פּוֹנִ ים ְל ֵביתוֹ ֶשׁל
ָ
ִל ְראוֹת כִּ י ַח
אוּלם
נוֹסס ְשׁ ִתי וָ ֵע ֶרבָ .
כּ ֶֹמר ֶשׁ ָע ָליו ִה ְת ֵ
כֵּ יוָ ן ֶשֹּׁלא ָח ַפ ְצ ִתּי ְל ַאכְ זֵ ב ֶאת ֵאלּוּ ֶשׁכֹּה
בוּרי ,א ָא ַמ ְר ִתּי ָדּ ָברִ .בּ ְת ִח ָלּה
ָט ְרחוּ ַבּ ֲע ִ
כָּ ָאמוּר ִה ְצ ַט ַע ְר ִתּי ֶשׁ ִשּׁכְּ נוּ ֶאת ִדּ ָיר ִתי
אוּלם ְל ַא ַחר זְ ַמן נִ ְק ַלע
ְבּ ָמקוֹם כָּ זֶ הָ ,
אתי ֶאת ַה ִסּפּוּר
ְליָ ַדי ֵס ֶפר ֶשׁבּוֹ ָק ָר ִ
נּוֹדע ַעל אוֹדוֹת ַר ִבּי נָ ָתן ַא ְד ֶלר ֶשׁ ָר ַקד
ַה ָ
ַבּ ֶשּׁ ֶלג כַּ ֲא ֶשׁר זָ כָ ה ָל ִראשׁוֹנָ ה ְל ִה ָמּנַ ע
ִמ ָלּאו ְדּ‘א ַת ֲחרֹשׁ ְבּשׁוֹר ַוּב ֲחמֹר
יַ ְח ָדּו‘ .אוֹ ָאז ִה ְת ַח ְל ִתּי ַאף ֲאנִ י ִל ְשׂמ ַֹח,
ֵהן זוֹכֶ ה ֲאנִ י ְבּכָ ל יוֹם ְל ַקיֵּ ם ִמ ְצוָ ה
אוֹריְ ָתא ְדּ‘וְ א ָתתוּרוּ ַא ֲח ֵרי ְל ַב ְבכֶ ם
ִמ ְדּ ָ
בוֹדה זָ ָרה מוּל ֵעינַ י
וְ ַא ֲח ֵרי ֵעינֵ יכֶ ם‘ כְּ ֶשׁ ֲע ָ
]ל ָר“מ
)’הגְ יוֹנוֹת‘ ָ
ַמ ָמּשׁ ,וְ ֵאי א ֶא ְשׂ ַמח?!“ ֶ
ֶבּ ֶרנְ ְשׁ ֵטיין[ עמ‘ סה(.

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה

